
  
  

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ   

”BANI DE LICEU’’  

An școlar 2022-2023  
  
   

1. Beneficiază de ’’Bani de liceu’’ elevii care se află în întreținerea familiilor a căror 

venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare 

depunerii dosarului, este de maxim 500 lei, precum și elevii care beneficiază de 

o măsură de protecție socială ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării  

  condiției de venit precizate mai sus;  

2. Sprijinul financiar ”Bani de liceu” se acordă pe bază de cerere formulată de  

elev cu autorizarea reprezentantului legal, în perioada 15- 25 septembrie 2022;  

3. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni 

anterioare depunerii cererii (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022), cu excepția: 

alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de 

studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate 

elevilor;  

 

Dosarele pentru Bani de liceu, trebuie să cuprindă: 

 

a) Cerere tip completată de elevi (semnată de elev și părinte). Cererea trebuie să 

aibă număr de înregistrare până la data de 25 septembrie 2022  

(Cererea se descarcă de către elev de pe site-ul școlii); 

 

b) Copia actului de identitate a elevului;  

 

c) Copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate, după caz, pentru 

ceilalți membri ai familiei aflați în întreținere;  

 

d) Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei pe lunile 

IUNIE, IULIE, AUGUST 2022, dacă unul/ambii părinți nu au realizat  în cele 3 

luni niciun venit brut vor da declarație pe propria răspundere;  

 



  

 

e) Adeverințe tip - de la unitatea școlară la care a absolvit anul școlar precedent 

cuprinzând media generală la sfârșitul anului școlar 2021-2022 și numărul de 

absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022. Elevii școlii noastre, în anul 2021-

2022 nu vor aduce adeverința. Va fi completată de școală.  

 

f) Ancheta socială, efectuată obligatoriu în perioada prevăzută de calendarul de 

desfășurare, respectiv 26 septembrie – 15 octombrie 2022, de către autoritățile 

locale (primăria din localitatea de domiciliu al elevului). Ancheta socială va fi 

depusă ulterior la dosar.  

 

g) Extras de cont bancar.  

 

 

IMPORTANT! 

  

  

Documentele prevăzute la lit. b și lit. c (carte de identitate și certificate de naștere 

elev, părinte și ceilalți membri de familie) se vor depune în copie, cu condiția ca, 

la depunere să se prezinte și actul/ actele originale.  La preluarea dosarelor, membrii 

comisiei  vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece 

mențiunea conform cu originalul, pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul  

cât și elevul.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

DEPUNERE   DOSARE: BANI  DE  LICEU 

 
 

• TERMEN LIMITĂ  25 SEPTEMBRIE 2022.  

• Dosarele se depun de către elevi iar cererea trebuie să aibă și 

semnătura părintelui/tutorelui legal. Cererea  este pe site-ul școlii sau 

se preia de la secretariat.  

• Elevii din corp A  depun dosarele  la parter corp A,  sala P3, conform 

programului de mai jos.  

• Elevii din corp B  depun dosarele  la parter  corp B,  sala P1, conform 

programului de mai jos.  
  
    

Program depunere dosare:  
  

Ziua 

 
Ora 

Corp  

Joi – 15 septembrie 14-16 A și B 

Vineri - 16 septembrie 14-16 A și B 

Luni – 19 septembrie 14-16 A și B 

Marți – 20 septembrie 14-16 A și B 

Miercuri  - 21 septembrie 14-16 A și B 

Joi – 22 septembrie 14-16 A și B 

Vineri -23 septembrie 14-16 A și B  

  

• Dosarele trebuie să fie complete.    

• Anchetele sociale vor fi aduse ulterior, conform calendarului, la 

secretariat corp A (elevii din corp A) și corp B (elevii din corp B) sau 

on-line, pe  adresa de email a școlii:  economic.turism@yahoo.com.  

  

TERMEN DEPUNERE LA DOSARE A ANCHETEI SOCIALE:  

26 SEPTEMBRIE - 15 OCTOMBRIE 2022 

  


